
 1-4کذ :عَاسؼ دیبثت

کٌتشل هٌبست قٌذ خَى هی تَاًدذ اص عدَاسؼ صٍدسو ٍدیدشسو    

 دیبثت جلَگیشی کٌذ.

   :     بثتیعَاسؼ صٍدسو د

ٍغبلجدبددس   اختالل هشثَـ ثِ سَخت ٍ سدبص اسدت   كی : ذٍصیکتَاس

قٌدذ   ضاىید ه صیافدضا  دس اثش ٍ ثشٍص هی کٌذ 1 دیبثت ًَع ثیوبساى

 ٍ یسسدت  ،یجد یسدجت گ  ٍضدَد  یه جبدیخَى ّوشاُ ثب استَى ا

دسد  اسدترشا،،  تْدَع،  ،یخستگ ذ،یضذ یاحسبو تطٌگ ،یحبل ثی

اغودب    هدَاسد ثدب   یدس ثعؿد  يیًرس ضذُ ٍ ّوچٌ یٍ تٌگ ضکوی

ّوشاُ است کِ دس غَست عذم دسهبى هوکي است هٌجش ثِ هدش   

 .فشد ضَد

تَاًذ دس  کِ قٌذ خَى ثبال ثبضذ ثذى ًوی یٌّگبه هکشس: یبّ عرًَت

 .العول ًطبى دّذ ٍ دفبع کٌذ اص خَد عکس عرًَت هقبثل

هػددشگ گلددَکض، اص  یحبلددت ثددذى ثددِ جددب يیدددس ا کددبّص ٍصى:

اهش ثبعث کدبّص ٍصى   يیاستربدُ کشدُ کِ ا ّب ٍ چشثی ّب يیپشٍتئ

 .ضَد هی

ضَد  ظبّش هی وشسیعَاسؼ دکٌتشل ًطَد  بثتیکِ د یدس هَاسد 

 :عجبستٌذ اص آًْب يیکِ هْوتش

 

اثدش   یخًَ یبقلت ٍ سگْ سگْبی یکِ ثش سٍ :یعشٍق -یقلج یوبسیث

( ی)هٌجش ثدِ حولدِ قلجد    یقلج  سکتِاست ثِ  هوکي بیگزاسد ٍ  هی

( هٌجش یبثتیدس افشاد د یًبتَاً یاص علل اسبس یکی) یسکتِ هغضٍ

 .ضَد

 :صخن پب)پبی دیبثتی(ًَسٍپبتی یبآسیت دیذگی اعػبة هحیكی ٍ

تَاًذ ثبعالئن کبّص حس آسیت دیذگی اعػبة هحیكی هی         

هوکي است ٍ دسد،سَصش ،احسبو سشهب،گشهب دسپبّب ضشٍع ضذُ

 یکِ دسد يیا  لیضَد ٍ ثِ دل یذگیثش بیصخن  كیپبّب دچبس 

 تیٍؾع يیًکشدُ ثٌبثشا یهطکل تَجْ يیثِ ا ذیکٌ یاحسبو ًو

 .ثذتش خَاّذ ضذ گشید تیّش آس بیصخن ٍ 

ثدِ پبّدب ٍ    یَى کدبف خ بىیجش ؾوٌبد دسثیوبسی دیبثت هوکي است

کِ ّش  ثبعث ضَد ،فیخَى ؾع بىیجش ًشسذ ٍاًگطتبى پب  یاًتْب

 عرًَدت   جبدیسجت ا بیکِ دس پبّب ٍجَد داسد ثذتش ضذُ  یًَع صخو

  .ضَد

ضًَذ ٍ ثب کدَچکتشیي   ثعذ اص ایي ٍؾعیت پبّب ثِ ضذت ؾعیف هی

، حوبم دا،، ثشیذگی کَچك ٍ  قجیل: فطبس ًبضی اص کرص ًبساحتی اص

هَاسد رکش ضذُ ثبعث ایجدبد   .خَاّذ دیذ كحی، ثِ ضذت آسیتس

هَاسد ضذیذتش هوکدي اسدت    ضَد کِ دس صخوْبیی ثشسٍی پبّب هی

 .هٌجش ثِ قكع عؿَ ضَد

 : ضبهلضَد یایجبد ه یافشاد دیبثت یدس پبد کِ هعوَال یهطکالت 

 تبٍل ّب، ّب ٌِیٍ پ خچِیه

 سفتِ فشٍ ًبخي دس پَست

 یاًگطتبى چکط

  ک داس ٍ خطكپَست تش

 دس پب یهطکالت قبسچ

 

  هشاقجت اص پبّب ثبیذ اًجبم داد؟ یسا ثشا یچِ کبس ّبی 

  .کٌتشل دیبثت سا ثػَست دقیق اًجبم دّیذ

  .اص پضضك خَد ساجع ثِ ًحَُ هعبیٌِ پبّب سؤال کٌیذ

ٍ  ٌددِی، صخددن، پ یخددَد سا ّددش سٍص اص ًجددش ٍجددَد قشهددض یپبّددب

اگدشهجتال ثدِ هیخچدِ، تدشک پَسدت،       ذید کٌ یثشسس یذگیخشاض

صخن ّستیذ، حتوبد ثدب پضضدك خدَد     عرًَتْب، تغییش سًگ پَست ٍ

  .توبو ثگیشیذ

 اص یك آیٌِ استربدُ تَاًیذ هیپبّبی خَد سا ّشسٍص ثشسسی کٌیذ )  

  .کٌیذ ٍ یب اص دٍست خَد ثخَاّیذ تب ایٌکبس سا ثشای ضوب اًجبم دّذ

سیذ. ثخػَظ ثِ فؿدبی ثدیي   پبّبی خَد سا تویض ٍ خطك ًگْذا 

سدَم ٍ چْدبسم، چْدبسم ٍ پدٌجن تَجدِ کٌیدذ، ثدشای         اًگطتبى

ٍ ثشای پَسدتْبی هشقدَة اص    پَستْبی خطك اص کشهْبی خٌثی

 .پَدس استربدُ کٌیذ
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جَساثْبی خَد سا ّشسٍص  ٍ ّویطِ اص جَساثْبی ًخی استربدُ کٌیذ

 .ذیکص جَساة ثِ کبس ًجش ٍ عَؼ کٌیذ

 .کرطْبی ًشم، ساحت ٍ اًذاصُ ذیساُ ثشٍ ییبدهپ بیثب کرص  طِیّو

پبیتبى ثپَضیذ)پبضٌِ کَتبُ ٍ پٌجِ پْي(. سدعی کٌیدذ اص کردص     

لخدت   یکردص ثدب پبّدب    ذىیاص پَضد  -استربدُ ًکٌیذ.  غیشچشهی

 یساحتد  یکردص ّدب   ذىیاص پَض -. ذیکٌ ی)ثذٍى جَساة( خَدداس

  .ذیکٌ  اجتٌبة یاًگطت يیث یتسوِ ّب یداسا

ا کَتبُ کٌیذ ٍلی اص گشد چیدذى ًبخٌْدب خدَدداسی    ًبخٌْبی خَد س

  .کٌیذ

 .ذییسا دس آة ٍلشم ّش سٍص ثطَ تبىیپبّب

  .ذییکشدُ هػشگ ًوب ضیکِ پضضك تجَ ییفقف اص داسٍّب

  .ذیًکط گبسیس

 هْوتشیي ًَاحی جْت کٌتشل دس پب دس ضکل صیش آهذُ است:

 

 بید ٍ گدشم   یضدٌضاسّب  ،ّب ٍ سكَح دا، هبًٌذ سدَاحل  يیصه یسٍ

 .ذیضٌب قذم ًضً یاقشاگ استخشّب یوبًیس هٌبقق

 :لكربد اص اًجبم اعوبل صیش ثپشّیضیذ 

 .ثب پبی ثشٌِّ ساُ ًشٍیذ

 .اص اضیب  تیض استربدُ ًکٌیذ    

اص هحلَلْبی قبثل جزة )قدبثؽ( ٍ اص هحلَلْدبی ؾدذ هیخچدِ       

   .ًکٌیذ استربدُ

 عَاسؼ چطوی

 ص :هْوتشیي عَاسؼ چطوی دیبثت عجبستٌذ ا

 : کِ ثعلت کذس ضذى عذسی اتربق هیبفتذ. کبتبساکت)آّة هشٍاسیذ(

ستیٌَپبتی : آسیت ثِ ضجکیِ کِ دس غَست عذم دسهدبى هٌجدش ثدِ    

 ضَد. ًبثیٌبیی هی

هعبیٌبت دٍسُ ای ضجکیِ جْت جلَگیشی اص ثشٍص عَاسؼ چطدوی  

 تَغیِ هی ضَد.

 دیبثت اختالل کلیِ دس

دیبلیض ٍ پیًَدذ  ثبعث   تیجًٍِدسّبِ یکل ًبسسبییهوکي است ثبعث 

کٌٌدذُ   ٍ یك تأثیش ٍیشاى است ثسیبس پشّضیٌِ اهشی  کِ ضَدکلیِ 

 ذ گزاضت.ثش کیریت ٍ قَل صًذگى ثِ جب خَاّ

 دس ادساس دفدع پدشٍتئیي  اختالل عولکشد کلیَى هعودَالد دس هشحلدِ   

ثدب   ٍضدَد   تطدخیع دادُ هدى  ثَسیلِ یك آصهدبیص سدبدُ ادساس  

 ثل ثشگطت است.اقذاهبت دسهبًی هٌبست قب
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